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BAB I

PEDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, perekonomian dunia juga mengalami

perubahan dan perkembangan yang signifikan. Hal itu dapat dilihat dengan

hadirnya World Trade  Organization  (WTO) pada tingkat global dan ASEAN Free

Trade Area (AFTA) di tingkat regional. Tahun 2015 indonesia telah menerapkan

perdagangan bebas regional dalam kerjasama internasional atau yang kita kenal

dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam istilah asing disebut dengan

ASEAN Economics Community (AEC). AEC yag mulai diterapkan pada tahun

2015 merupakan kerjasama   negara-negara di Asia Tenggara dalam tujuan

meningkatkan ekonomi masing-masing negara. Konsep utamanya ialah

menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi

dimana terjadi free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta

penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN.

Dinamika yang terjadi tersebut diatas, telah menyebabkan persaingan dalam

dunia bisnis semakin meningkat. Agar tetap bertahan, perusahaan harus memiliki

strategi yang bagus. Perusahaan harus memiliki nilai tambah yang menjadikan
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perusahaan lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya.

Pengetahuan berbasis Sumber Daya Manusia (Knowledge-based resources )

menjadi salah satu strategi bersaing yang menjadi salah satu faktor kesuksesan

dalam persaingan antar perusahaan. Dalam pandangan ekonomi modern, diperlukan

peyesuaian dari strategi yang didasarkan pada tenaga kerja (labour based business)

menuju ke strategi yang berdasarkan ilmu pengetahuan (knowldge). Perusahaan

yang berbasis pengetahuan (knowledge-based company) memiliki karyawan-

karyawan yang mempunyai keterampilan, keahlian serta daya inovasi yang tinggi.

Dengan adanya basis pengetahuan, investasi perusahaan terhadap aset berwujud

(tangible asset) menjadi semakin kecil dibandingkan aset tidak berwujud

(intangible asset) yang mendapat alokasi investasi yang lebih besar. Semakin

meningkatnya investasi perusahaan pada intangible asset maka semakin besar

kesadaran perusahaan terhadap pentingnya modal intelektual (Intellectual

Capital/IC).

Kesadaran perusahaan terhadap pentingnya IC merupakan landasan bagi

perusahaan untuk lebih unggul dan kompetitif. Keunggulan perusahaan tersebut

dengan sendirinya akan menciptakan nilai perusahaan. Pada umumnya kalangan

bisnis masih belum menemukan jawaban yang tepat mengenai nilai lebih apa
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yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai lebih ini sendiri dapat berasal dari

kemampuan berproduksi suatu perusahaan sampai pada loyalitas pelanggan

terhadap perusahaan. Nilai lebih ini dihasilkan oleh modal intelektual yang dapat

diperoleh dari budaya pengembangan perusahaan maupun kemampuan perusahaan

dalam memotivasi karyawannya sehingga produktivitas perusahaan dapat

dipertahankan atau bahkan dapat meningkat. Meningkatnya perbedaan antara nilai

pasar dan nilai buku perusahaan telah menarik perhatian peneliti untuk menyelidiki

nilai yang hilang dari laporan keuangan. Lev (2001, p.9) dalam Chen et al (2005)

mencatat bahwa selama periode tahun 1977-2001, rasio nilai pasar terhadap nilai

buku dari US Standard Poors (S&P) 500 perusahaan meningkat dari 1 sampai 5.

Hal ini menyatakan secara tidak langsung bahwa sekitar 80% dari nilai pasar

perusahaan tidak tercermin dalam laporan keuangan.

Istilah  IC pertama kali diperkenalkan  pada tahun 1969 oleh John Kenneth

Galbraith dan kemudian dikembangkan lebih jauh lagi oleh Peter F.Drucker pada

tahun 1993 (Bontis, 2001).IC merupakan jumlah semua orang dan segala sesuatu di

perusahaan yang memberikan keunggulan kompetitif di pasar.Terdapat bermacam-

macam definisi pakar mengenai IC di dalam literatur. Menurut international

federation of accountant (IFAC), intelectual capital dapat diartikan sebagai modal
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yang berbasis pada pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Lebih lanjut IFAC juga

mengestimasikan bahwa pada saat ini 50-90 persen nilai perusahaan di tentukan

oleh manajemen atas intelectual capital bukan manajemen terhadap aset tetap

(Widjanarko dalam silva, 2013). The Chartered Institute of Management

Accountants (CIMA) pada tahun 2001 yang  mendefinisikan IC secara

komprehensif (Li et al., 2008), yaitu:

“…kepemilikan  pengetahuan dan pengalaman, pengetahuan profesional dan

skill, hubungan-hubungan yang baik, dan kapasitas teknologi, yang mana ketika

diterapkan akan memberi keunggulan kompetitif organisasi.”

Sedangkan  Wu et al.,  (2008) memberikan definisi  IC dalam arti  yang

paling luas, yaitu sebagai “…aset tak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan.”

Firer dan Williams, (dalan paskah 2015) mendefinisikan Intellectual capital

sebagai kekayaan perusahaan yang merupakan kekuatan dibalik penciptaan nilai

perusahaan. Intellectual capital terdiri dari 3 komponen yaitu, Human Capital

(HC), Customer Capital (CC), dan Structural Capital (SC). Sigit dan Silvia, (2013)

dalam penelitiannya menyebutkan bahwa human capital, customer capital, dan

structural capital memiliki kapasitas yang berbeda-beda dan kontribusi yang

berbeda-beda pula.
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Human capital mengindikasikan kekayaan perusahaan yang dilihat dari

sumber daya manusianya. Menurut Susilawati, (2010) human capital menjabarkan

informasi-informasi yang berkaitan dengan pribadi karyawan dan manajer seperti

produktifitas, nilai tambah yang diberikan, pengalaman yang dimiliki, kebijakan

untuk pelatihan dan pendidikan, serta kombinasi dari pengetahuan, kemampuan,

dan keahlian dari karyawan yang ada pada suatu perusahaan seperti kompetensi,

komitmen, motivasi, loyalitas dari karyawan dan lain-lain. Human capital di dalam

organisasi memiliki potensi penuh untuk membangun orientasi pasar bagi

konsumennya. Jika kompetensi pegawai di dalam suatu organisasi semakin baik,

mereka akan memahami kebutuhan konsumen dan mengembangkan  customer

capital untuk menahan loyalitas konsumen. Disamping itu, human capital juga

merupakan sumber inovasi da pembaharuan bagi perusahaan. Apabila sumber daya

manusia yang dimiliki oleh perusahaan itu baik maka pengelolaan aset-aset

perusahaan pun akan baik, dengan pengelolaan aset yang baik maka perusahaan

akan mendapatkan keunggulan dalam bersaing dengan perusahan-perusahaan

sehingga mampu bertahan dari segala sesuatu yang  mengancam kelangsungan

perusahaan dan akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
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Customer/relation capital menjabarkan segmen pasar berdasarkan produk atau

bisnis, penjualan yang dijabarkan berdasarkan produk atau bisnis, konsumen baru,

konsumen, kebijakan harga, serta hubungan antara perusahaan dengan mitra bisnis

seperti pemasok, pelanggan, pemerintah, maupun masyarakat. Pengelolaan

customer capital yang baik akan menyebabkan kompetensi dalam aktivitas

organisasi atau respon terhadap perubahan pasar dapat dikembangkan. Jika sebuah

organisasi menjadi fokus terhadap konsumen dan menjadi penentu pasar, maka

organisasi  tersebut akan menciptakan rutinitas dan proses organisasi yang efisien

serta dapat melayani konsumen dengan baik. Organisasi berkembang yang

memiliki customer capital yang baik dapat menciptakan dinamisasi yang baik

antara pemasok maupun pelanggan. Hal tersebut dikarenakan pihak pemasok atau

pelanggan mempunyai loyalitas yang tinggi, kondisi tersebut dapat meningkatkan

laba yang diperoleh oleh perusahaan.

Structural capital merupakan pengetahuan yang akan tetap berada dalam

perusahaan (Starovic & Marr,  2004), yang terdiri dari dua elemen yaitu pertama,

intellectual property yang terdiri dari paten,  copyright, design right, trade secret,

trademark, service mark, dan kedua, infrastucture assets, yang meliputi filosofi

manajemen, budaya perusahaan, proses manajemen, sistem informasi, sistem
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jaringan, dan hubungan keuangan. Structural capital muncul dari proses dan nilai

organisasi yang mencerminkan fokus internal dan eksternal perusahaan serta

pengembangan dan pembaharuan untuk masa depan. Jika suatu organisasi dapat

mengkodifikasikan pengetahuan organisasi dan mengembangkan structural capital

maka akan dapat menghasilkan keunggulan bersaing yang bertahan lama.

Menurut Sihotang dan Winata (2008), implementasi intellectual capital

merupakan sesuatu yang masih baru, bukan hanya di Indonesia tetapi juga

dilingkungan bisnis global, hanya beberapa negara maju seperti Australia, Amerika,

dan Rusia saja yang telah menerapkan konsep ini. Di Indonesia, IC muncul sejak

diterbitkannya PSAK No.19 revisi 2009 (IAI, 2009) tentang aktiva tidak berwujud

dan Peraturan No. VIIIc (Bapepam-LK, 2011) tentang pedoman penilaian dan

penyajian laporan penilaian aktiva tidak berwujud di pasar modal. Menurut IAI

(2009) aktiva tidak berwujud (intangible asset) adalah aset non-moneter yang dapat

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan

dalam menghasilkan atau menyerahkan barang dan jasa, disewakan untuk pihak

lainnya, atau untuk tujuan administratif. Paragraph 09 dari pernyataan tersebut

meyebutkan beberapa contoh dari aset tidak berwujud antara lain ilmu pengetahuan

dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak
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kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dana merk dagang (termasuk

merk produk). Selain itu juga ditambahkan piranti lunak komputer, hak paten, hak

cipta, film gambar hidup, daftar pelanggan, hak pengusahaan hutan, kuota impor,

waralaba, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, kesetiaan pelanggan, hak

pemasaran, dan pangsa pasar. Munculnya PSAK ini menarik minat perusahaan

untuk mengenal lebih lanjut pentingnya pengungkapan intellectual capital dalam

laporan keuangan. Fenomena ini menuntut untuk mencari informasi yang lebih

rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan modal intelektual. Mulai

dari cara pengidentifikasian, pengukuran, sampai pada pengungkapan IC dalam

laporan keuangan perusahaan.

IC merupakan sumber daya yang unik sehingga tidak semua perusahaan

dapat menirunya. Hal inilah yang menjadikan IC sebagai sumber daya kunci bagi

perusahaan untuk menciptakan value added perusahaan dan nantinya akan tercapai

keunggulan kompetitif perusahaan. Perusahaan yang memiliki keunggulan

kompetitif  tentunya akan mampu bersaing dan bertahan di lingkungan bisnis.

Penerimaan luas terhadap IC sebagai sumber keunggulan kompetitif

menyebabkan pengembangan metode pengukuran yang tepat, hal ini dikarenakan

alat keuangan tradisional tidak mampu menangkap semua aspek didalamnya
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(Nazari dan Herremans, 2007). Pulic dalam Maditinoset al. (2011) mengembangkan

metode yang paling populer untuk mengukur efisiensi nilai tambah dengan

kemampuan intellectual perusahaan (Value Added Intellectual Coefficient-

VAICTM). VAIC dapat dibedakan karena secara tidak langsung mengukur IC

melalui Capital Employed Efficiency (CEE) atau yang kerap disebut pula dengan

VACE (Value Added Capital Employed),  Human Capital Efficiency (HCE) yang

juga sering disebut dengan VAHU (Value Added Human Capital), dan Structural

Capital Efficiency (SCE) atau disebut  juga dengan VASC (Value Added

Structural Capital).

Pendekatan ini relatif mudah dan memungkinkan untuk dilakukan karena

menggunakan data yang ada dalam laporan keuangan perusahaan.  VAICTM

menggambarkan seberapa besar intellectual capital menambah nilai suatu

perusahaan dari penggunaan aset tersebut. Intellectual capital digunakan sebagai

aset perusahaan yang berbasis pengetahuan, terdiri atas pengalaman, keahlian, dan

kemampuan yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Pada prinsipnya,  sustainable  dan

kapabilitas suatu perusahaan didasarkan pada IC, sehingga seluruh sumber daya

yang dimiliki dapat menciptakan value added (nilai tambah). Dengan adanya

pengelolaan dari kinerja intellectual capital sebagai nilai tambah dalam
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perusahaan, dapat diketahui pula pengaruhnya terhadap kinerja dan nilai

perusahaan. Jika IC di kelola dengan baik, maka perusahaan akan memiliki

nilaitambah yang pada akhirya akan mempengaruhi kinerja perusahaan itu sendiri.

Ukuran business performance dalam penelitian ini dilihat dari kinerja keuangan

perusahaan dari sisi profitabilitas perusahaan. Indikator yang digunakan dalam

penilaian profitabilitas perusahaan menggunakan rasio return on asset (ROA).

Selain kinerja keuangan perusahaan, hal yang menarik untuk diteliti adalah

terkait kegunaan modal intelektual sebagai salah satu alat untuk menentukan nilai

pasar perusahaan. Nilai suatu perusahaan dapat tercermin dari harga yang dibayar

investor atas  sahamnya dipasar. Semakin meningkatnya perbedaan antara harga

saham dengan nilai buku aktiva yang dimiliki perusahaan menunjukkan adanya

hidden value. Penghargaan lebih atas suatu perusahaan dari para investor tersebut

diyakini disebabkan oleh modal intelektual yang dimiliki perusahaan (Chen et.al,

2005). Appuhami (2007) menyatakan bahwa semakin besar nilai modal intelektual

(VAICTM) semakin efisien penggunaan modal perusahaan, sehingga menciptakan

value added bagi perusahaan. Selain itu, jika modal intelektual merupakan sumber

daya yang terukur untuk peningkatan competitive advantages (keunggulan

bersaing), maka modal intelektual akan memberikan kontribusi terhadap kinerja
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perusahaan (Abdolmohammadi, 2005). Modal intelektual diyakini dapat berperan

penting dalam peningkatan nilai perusahaan maupun kinerja keuangan. Perusahaan

yang mampu memanfaatkan modal intelektualnya secara efisien, maka nilai

pasarnya akan meningkat.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Gema Pramudita (2012) dengan

beberapa modifikasi yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya terdapat dua perbedaan. Perbedaan pertama terdapat pada

pemilihan populasi dan perode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Gema

(2012) mengambil sampel dari sektor perbankan dengan periode penelitian selama

3 tahun (2008-2010). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil perusahaan

manufaktur subsektor makanan dan minuman sebagai populasi penelitian dengan

periode penelitian selama 4 tahun (2012-2015). Pemelihan perusahaan ini karena

pertumbuhan dan perkembangan industri manufaktur di era globalisasi saat ini

menyebabkan pesatnya laju perekonomian dan meningkatnya permintaan

konsumen terhadap suatu produk dalam upaya memenuhi kebutuhan. Badan Pusat

Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan industri manufaktur (pengolahan) tahun

2013 sebesar 5,56% meski mengalami penururan sebesar 0,17% dari tahun 2012

dengan laju pertumbuhan di tahun 2012 sebesar 5,73%, namun industri manufaktur
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masih diminati oleh investor. Berikut ini adalah empat industri manufaktur yang

diminati oleh investor versi web www.investor.co.id dengan proporsi investasi yang

besar, yaitu (1) industri logam, mesin, dan elektronik; (2) industri kendaraan

bermotor; (3) industri makanan dan minuman; serta (4) industri kimia dan farmasi.

Meski menjadi daya tarik bagi investor, industri manufaktur di Indonesia belum

mampu sepenuhnya memenuhi seluruh permintaan konsumen yang beragam. Maka

dari itu, untuk memenuhi kebutuhan konsumen banyak industri asing yang mulai

memasuki dan bersaing dengan industri di Indonesia.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia pada web

www.sahamok.com sampai dengan 2 Januari 2014, sebanyak 486 perusahaan telah

terdaftar sebagai perusahaan (emiten) di Bursa Efek Indonesia. Dari 486

perusahaan yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dapat dikategorikan

kedalam dua sektor yaitu sektor utama adalah industri penghasil bahan baku dan

sektor kedua adalah industri pengolahan atau manufaktur. Subsektor makanan dan

minuman pada industri manufaktur memiliki peranan penting dalam pertumbuhan

nilai Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia, karena masyarakat Indonesia

cendrung bersifat konsumtif dalam pemenuhan kebutuhan pokok dalam hal

sandang, pangan, dan papan. Namun, dalam pemenuhan kebutuhan tersebut
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masyarakat juga memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap harga pada produk. Jika

biaya bahan baku dan biaya produksi semakin mahal, maka harga jual produk akan

semakin tinggi. Dan jika hal ini terus berlanjut maka produk asli dari subsektor

makanan dan minuman di Indonesia akan merosot dan bisa saja terjadi

ketidakmampuan bersaing dengan produk asing serta produk asli Indonesia akan

cenderung lebih mahal. Jika daya saing produk Indonesia rendah maka akan

mempengaruhi pertumbuhan PDB serta memperburuk kondisi perekonomian

Indonesia.

Perbedaan kedua dalam penelitian ini terdapat pada pemilihan proksi

variabel dependen. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gema (2012),

proksi untuk mengukur nilai perusahaan menggunakan market to book value

ratio (M/B), sedangkan dalam penelitian ini proksi variabel untuk mengukur

kinerja keuangan menggunakan Price to Book Value (PBV). PBV merupakan salah

satu rasio pasar  yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham

terhadap nilai bukunya. Price to Book Value (PBV) dipilih sebagai ukuran kinerja

karena menggambarkan besarnya premi yang diberikan pasar atas modal intelektual

yang dimiliki perusahaan. Selain itu, rasio PBV merupakan alat yang efektif dalam
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mengevaluasi nilai relatif saham karena laba lebih banyak dipengaruhi oleh

prosedur akuntansi dibandingkan dengan nilai buku (Aggarwal et al., 1996).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul

“PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA

KEUANGAN DAN NILAI PERUSAHAAN : STUDI EMPIRIS PADA

PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI

BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2015”

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah intelectual capital berpengaruh terhadap kinerja keungan

perusahaan?

2. Apakah intelectual capital berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh intellectual capital

terhadap kinerja keuangan.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh intellectual capital

terhadap nilai perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian
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1. Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dalam mengelola

sumber daya perusahaan agar sumber daya tersebut dapat

digunakan secara efektif sehingga dapat menciptakan nilai bagi

perusahaan.

2. Dapat memberikan informasi kepada para investor mengenai

kondisi perusahaan sesungguhnya sehingga dapat digunakan

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut

guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh

Modal Intelektual terhadap Kinerja Keuangan maupun Nilai

Perusahaan.

4. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti

mengenai pengaruh intelectual capital terhadap nilai perusahaan

yang dimediasi oleh kinerja keuangan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum dari pada sistematika penulisan, berikut ini

penulis uraikan pokok dari masing-masing bab sebagai berikut ini :

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan bab yang berisikan tentang latar belakang,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan hal yang

menjadi pembahasan penelitian, Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan

hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, variabel penelitian dan

defenisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan

metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis data,

hasil pengujian ipotesis serta pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran

yang direkomendasikan kepihak-pihak tertentu serta mengungkapkan

keterbatasan penelitian ini.


